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Autorka zve čtenáře, aby se s ní vydali na „cestu osvobození člověka ode všeho, co jej 
svazuje a zotročuje“, na cestu „očištění a uzdravení“ (srov. Úvod), a to dle inspirace díla 
španělského mystika Jana od Kříže. Usiluje přitom o prolnutí, srovnávání jeho vybraných děl 
a stěžejních témat s biblickým svědectvím. Kromě spirituality, resp. spirituální teologie, 
vstupuje ještě interdisciplinárně do oblastí křesťanské etiky, biblické exegeze a hermeneutiky, 
psychosociální pomoci v psychosociální krizi, duchovního doprovázení, psychologie. To lze 
zvláště ocenit vzhledem ke studijnímu oboru Sociální a pastorační práce. Základem pro její 
práci i základem sdělení Jana od Kříže je pojetí člověka stvořeného k Božímu obrazu a 
podobenství. Tím svou práci jasně teologicko-antropologicky ukotvuje.  

Pro naplnění svých cílů práci rozdělila do dvou velkých hlavních částí (I. Svatý Jan od Kříže a 
II. Mystická duchovní cesta): tu první pak dále dělí na Život Jana od Kříže, Janova díla, 
Svoboda, Člověk jako Imago Dei, Vzpoura člověka proti stvořiteli, pak šikovně prozatímně 
shrne, aby pokročila k Hoře dokonalosti neboli hoře Karmel; druhá velká část představuje 
schéma duchovní mystické cesty v kontextu biblického obrácení se k Bohu, exodu a pouště; 
dále temnou noc smyslu; temnou noc ducha; sjednocení s živým Bohem prostřednictvím 
Ježíše Krista, které se projevuje službou druhým. 

Předložená práce čítá celkem 95 stran – a to ještě autorka začíná dle mého nepřesně číslem 1 
až na první stránce Úvodu -, čímž sice přesahuje stanovený limit, nicméně není na škodu, ba 
naopak ukazuje hluboký a široký záběr, zájem a poctivý důsledný přístup autorky i hloubku a 
šíři tématu.  

V Závěru se setkáme s kvalitním shrnutím i pokorným přístupem autorky, v němž si 
uvědomuje, že něco nahlédla a současně by potřebovala ještě více porozumět a nahlédnout, a 
klade další otázky, jimž by bylo možné se věnovat. 

Práce obsahuje všechny náležitosti a odpovídá stanoveným pravidlům po formální i jazykové 
stránce. Objevíme ale i nepřesnosti:  

Předložka např. „s“ zůstala na konci řádku – potřeba přiřadit ke slovu na následujícím řádku 
(srov. s. 1); 

s. 42: prvotním obrácením (ne „prvotním obráceními“;  

časté „ze kterého“ by mohla občas nahradit „z něhož“ (srov. např. s. 48); 

s. 83: srov. stačí s malým „s“; 

 



 

Cenným pojetím je skutečnost, že se proces osvobození jako součást mystické duchovní cesty 
nevyhrazuje jen „mystikovi či člověku kontemplativně činnému“, ale nabízí každému 
člověku, „který se rozhodl přijmout živého Boha do svého života“ a nechat si „proměňovat 
své srdce, smýšlení i jednání.“ Hlavním aktérem je tedy uzdravující Bůh a člověk s ním 
spolupracuje. Dle Jana od Kříže je jedinečným vzorem a cestou Ježíš Kristus. 

Práce může posloužit pastoračním pracovníkům v jejich službě i sociálním pracovníkům při 
jejich porozumění křesťanské cestě a společným bodům s cíli jejich práce. Vždyť autorce  jde 
o „skutečné pravé lidství“, o „život v Ježíši Kristu“, který je „terapií vedoucí člověka ke svým 
kořenům“, o to, že „kdo následuje Krista, dokonalého člověka, sám se stává více člověkem“ 
(srov. s. 39). 

Nebojí se začlenit i bolest jako součást tohoto procesu osvobozování, uzdravování, proměny. 

Je patrné, že se autorka snaží žít to, o čem píše, a že s tím má určitou zkušenost. U takového 
tématu by to šlo asi stěží jinak…Tím se ještě umocňuje její způsobilost psát práce tohoto 
typu.  

Autorka i příkladně spolupracovala s vedoucím práce. 

Po graficko-formální a jazykové stránce je práce velmi přehledná, obsahuje i grafické 
znázornění, je čtivá a srozumitelná, ukazuje stylistickou vyspělost, má relevantní odbornou 
literaturu v dostatečném rozsahu, včetně cizojazyčné, vystihuje klíčové myšlenky a 
skutečnosti, smysluplnou propojenost faktických a kritických částí, orientaci v navazujících 
souvislostech. 

Dle vedoucího přesahuje jednoznačně předložená bakalářská práce obsahem i stylem 
požadavky kladené na tento typ prací a zaslouží si dalšího uznání. 

. 

Tuto bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení A=výtečně. 

 

K možným otázkám: 

Jak by autorka vysvětlila souvislost tématu práce s definicí sociální práce dle mezinárodního 

etického kodexu? 

Jak by dala do souvislosti své pojednání s vymezením pastorace a pastorační činností? 

 

V Praze dne 10. 8. 2009       René Milfait 


